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❙ ❙ Frekvensen gallgångsskador anses otvetydigt ha ökat efter
introduktionen av den laparoskopiska operationstekniken [1],
som på de flesta kliniker kommit att bli standardmetoden vid
okomplicerad gallkirurgi. Alla gallvägsskador ska uppfattas
som allvarliga, men de med substansförlust är särskilt behäf-
tade med risk för mycket allvarliga konsekvenser [2]. 

Incidensen gallgångsskador rapporteras vara i storleksord-
ning 0,5–1,5 procent. Variationen är delvis beroende av vil-
ken definition som används. Dessutom förekommer en bety-
dande underrapportering i olika system, vilket bl a demon-
strerats för vårt land [3]. Incidensen 0,5 procent kan vid ett
första påseende uppfattas som betryggande låg. Beaktar man
att det görs omkring 10 000 galloperationer per år i Sverige
innebär denna siffra att årligen 50 patienter drabbas. För
många av dem innebär detta ett stort och långvarigt lidande,
ofta flera nya operationer eller andra invasiva ingrepp och för-
kortad förväntad fortsatt livstid. 

För sjukvården konsumerar dessa skador betydande be-
lopp. Gallgångsskador, i alla fall de mest allvarliga med sub-
stansförlust, är vid okomplicerad gallkirurgi så gott som all-
tid möjliga att undvika [4], och därför förtjänar problemet
fortsatt uppmärksamhet.

Gallgångsskador i relation till röntgenundersökning
Nyligen har ett par intresseväckande artiklar, baserade på sto-
ra amerikanska material, publicerats om orsak till och möj-
ligheter att förhindra gallgångsskador vid gallgångskirurgi
[5, 6]. I en av dem [5] studeras betydelsen av rutinmässig per-
operativ gallgångsröntgen för att förhindra gallgångsskador i
en retrospektiv kohortanalys av amerikanska patienter knutna
till Medicare-systemet. I samband med den laparoskopiska
teknikens införande hävdade många, också i vårt land, att ru-
tinmässig intraoperativ gallvägsröntgen var onödig. 

Studien är intressant genom att den baseras på ett mycket
stort material (mer än 1,5 miljoner galloperationer under åren
1992–1999) och genom att underrapporteringen möjligen
kan förväntas vara förhållandevis liten. Såväl patient som
sjukvårdsproducent har incitament för att rapportera skada
som resulterar i ytterligare kirurgiskt ingrepp. Rutinmässig
gallvägsröntgen under operationen definierades som att så-
dan undersökning debiterades Medicare i åtminstone 75 pro-
cent av läkarens galloperationer. Bland de drygt 600 000 pa-

tienter som gallopererades av kirurger som rutinmässigt utför
peroperativ gallvägsröntgen inträffade gallgångsskador i
0,39 procent av fallen. 

Motsvarande siffra för de omkring 950 000 som operera-
des av kirurger som inte rutinmässigt utför peroperativ
gallvägsröntgen var 0,58 procent. Den relativa överrisken för
gallgångsskada med kirurg som inte utför gallvägsröntgen ru-
tinmässigt var 1,5 (1,49; 95 procents konfidensintervall 1,42–
1,57). Tar man hänsyn till sannolika riskfaktorer för gall-
gångsskada hos patienten (mer komplicerad gallvägssjuk-
dom, t ex akut kolecystit eller pankreatit) och kirurgen (defi-
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nierat här som graden av tidigare erfarenhet av gallkirurgi
inom Medicare) blir riskökningen än större (1,71; 1,38–2,28).

Undersökningen visar också att de som riktigt ofta utför
gallvägsröntgen (i 90 procent eller fler av operationerna) har
lägst frekvens gallgångsskador. De kirurger som rutinmässigt
genomför gallvägsröntgen har lägre incidens gallgångsska-
dor bara i de operationer där de just genomför röntgen! I de
fall de beslutar att gallvägsröntgen inte behövs eller inte går
att genomföra ökar incidensen signifikant. 

Detta kan tolkas som att då kirurgen av något skäl beslutar
sig för att låta bli att röntga eller inte kan kanylera ductus cys-
ticus föreligger extra hög risk. Kraven på noggrann identifi-
ering av berörda strukturer genom omsorgsfull dissektion blir
då extra höga! Att allvarliga gallgångsskador ofta uppkom-
mer vid operationer där gallröntgen inte anses behövas stäm-
mer väl med svenska erfarenheter [4].

Gallgångsskada trots röntgen under operation
Gallvägsröntgen eliminerar inte risken för gallgångsskada
vid (laparoskopisk) gallkirurgi. Skador som uppkommer av
andra skäl än genom att anatomin missuppfattas, t ex diater-
miskador eller som följd av felplacerade blodstillande clips
eller suturer, kan sannolikt endast i låg grad påverkas av gall-
vägsröntgen. För att denna ska vara ett effektivt medel för att
minska incidensen gallgångsskador måste undersökningen
dessutom utföras och tolkas korrekt! 

Undersökningen måste visualisera såväl det intrahepatis-
ka gallträdet på höger och vänster sida som de extrahepatiska
gallgångarna i sin helhet, inkluderande övergången av kon-
trast i duodenum. Varje avvikelse från detta normala fynd
måste primärt uppfattas som en kraftig varningssignal om att
anatomin missuppfattats. Ytterligare röntgen eller – oftast –
mer fullständig dissektion fordras då för att klarlägga situa-
tionen. Den mer utförliga dissektionen kan fordra konverte-
ring till öppen kirurgi, vilket för patient och kirurg är avsevärt
bättre än en gallgångsskada! Om gallvägsröntgen visar att
anatomin missuppfattats – oftast att det som uppfattades vara
ductus cysticus i själva verket var ductus choledochus – då har
inte röntgen helt förhindrat skada men väl givit möjlighet att
förhindra att en lindrig skada i den fortsatta operationen för-
vandlas till en allvarlig med substansdefekt. Detta är en myck-
et värdefull effekt av gallvägsröntgen under operation! 

Preoperativ röntgen ersätter inte peroperativ sådan 
Preoperativa undersökningar som ERCP (endoskopisk retro-
grad kolangiopankreatografi) – numera på denna indikation
MRC (magnetresonanskolangiografi) – kan förutom att påvi-

sa förekomst av sten i gallgångarna kartlägga gallvägarna så
att kirurgen får en förvarning om anatomiska variationer (som
är mycket vanliga i detta område). Det kan vara en mycket
värdefull upplysning. En normal preoperativ undersökning
hjälper dock kirurgen föga i beslutet under operationen om
den gång som dissekerats fram är ductus cysticus eller inte.
Den preoperativa undersökningen har inte samma syfte och
frågeställning som den som utförs peroperativt under gall-
operationen. Därför saknar de förutsättningar att ersätta var-
andra. Preoperativ undersökning och omsorgsfull adekvat dis-
sektion kan vara helt tillfyllest, men en adekvat dissektion kan
vara mycket svårt att genomföra med laparoskopisk teknik.

Varför och hur uppstår gallgångsskador?
I en annan artikel baserad på ett amerikanskt material analy-
serades uppkomstmekanismen i 252 fall med gallgångsskada
[6]. Skadorna klassificerades i fyra typer (Figur 1). Typ 1 (7
procent i detta material) innebär ett inklipp i ductus chole-
dochus. Peroperativ gallvägsröntgen kan förhindra att detta
utvecklas till en typ 3-skada (se nedan). Typ 2 (22 procent av
skadorna) innebär en liten lateral defekt i koledokus (ett
felplacerat clips eller en diatermiskada uppfattas oftast vara
orsaken). Typ 3 (61 procent i denna studie) innebär att kole-
dokus delats med substansdefekt. Detta är den allvarligaste
skadan med sämst långtidsprognos. Typ 4 (10 procent) inne-
bär att höger levergång delats i tron att det var ductus cysticus.

I 75 procent av dessa gallgångsskador avslutades opera-
tionen utan att kirurgen uppfattat någon komplikation. I den-
na serie utfördes peroperativ gallvägsröntgen på 60 patienter.
I 43 fall demonstrerades gallgångsskada – i 18 fall utfördes
röntgen efter det att skadan skett. I 28 fall – där de proximala
och de intrahepatiska gallvägarna inte alls visualiserades på
röntgen, eller där det påvisades en striktur på ductus chole-
docus där katetern förts in – uppfattades detta inte av kirur-
gen. Detta kan uppfattas styrka kravet att ytterligare någon,
förutom operatören, bör bedöma röntgen.

I flera fall fanns videoupptagningar från operationen till-
gängliga för analys. Författarna till denna studie konstaterar
att de flesta skador uppkom på grund av den mänskliga upp-
fattningsförmågans (perceptionen) ofullkomlighet. Verklig-
heten uppfattas inte korrekt, utan kirurgen ser vad hon/han vill
se. Motsvarande förekommer inom andra yrken med liknan-
de uppgifter. Ett klassiskt exempel är en flygolycka utanför
Miami orsakad av att piloten ansåg sig vara högre upp i luften
än vad höjdmätaren visade. Därför bestämde han sig för att
dyka nedåt för att inte missa flygplatsen. Höjdmätaren var
dock korrekt och planet störtade i marken! Studien konklude-
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Figur 1. Klassifikation av gallvägsskador enligt Stewart & Way [5]. Bilden är modifierad. 
Skada av typ 3 varierar i svårighetsgrad beroende på substansförlustens omfattning. 
I sin svåraste form innebär gallgångsskada att hela ductus hepaticus communis är borta, 
höger och vänster levergång är delade var för sig, och det är flera centimeters avstånd mellan 
övre och nedre stumparna. Samtidig skada på arteria hepatica förvärrar situationen ytterligare.
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rar att det finns ett begränsat antal farliga moment i en gall-
operation och att träningen bör koncentreras på dessa. Bland
moment som bedöms kunna minimera incidensen gall-
gångsskador nämns liberalt användande av peroperativ gall-
gångsröntgen. Varningssignaler under operation inkluderar
att ett rutinclips inte räcker för att stänga den gång som ska de-
las eller att det totalt går åt mer än 8 clips under operationen.
För svensk praxis kan 6 clips vara tillräckligt, förutsatt att bara
ett sätts på preparatsidan av vardera artär och gallgång. En li-
beral inställning till konvertering till öppen kirurgi är viktigt
för att förebygga skada. Om blödningen vid laparoskopisk
galloperation är sådan att blodtransfusion börjar övervägas –
konvertera, för då har operationen erfarenhetsmässigt kom-
mit in på farligt område med stor risk för gallgångsskada.

Studien av Way och medarbetare [6] konstaterar således
att i de allra flesta fall uppkommer inte en gallgångsskada på
grund av okunnighet, slarv eller bristande manuell färdighet,
utan orsaken står ofta att finna i psykologin. Av något skäl
blockeras uppfattningsförmågan, och verkligheten uppfattas
just då inte som den är utan som den önskas vara. Konse-
kvensen kan – utan säkerhetskontroller – bli att ett ödesdigert
misstag inträffar. 

Min ackumulerade erfarenhet av svenska gallgångsskador
stödjer att motsvarande mekanismer ofta ligger bakom ska-
dan också här. Många gånger är kirurgen inte medveten om
skadan, utan dess upptäckt kommer senare som en total och
obehaglig överraskning. Det förekommer också av samma skäl
att operatören hävdar att skadan omöjligen kan ha orsa-kats un-
der galloperationen och därmed egentligen inte existerar.

Svenskt förhållningssätt
Den traditionella svenska attityden till gallvägsröntgen har
varit att den invändningsfritt ska verifiera att anatomin upp-
fattas korrekt, och detta ska ske innan några gångformiga
strukturer delas i ligamentum hepatico-duodenale. Introduk-
tionen av den laparoskopiska tekniken borde inte anses ändra
detta. Röntgenundersökningen bör, förutom av operatören,
bedömas av någon annan kompetent och oberoende person
(t ex röntgenläkare) för att undvika att illusoriska tolkningar
står oemotsagda. 

Om av något skäl röntgen inte genomförs under operatio-
nen ställs kravet på kirurgen att med sin dissektion tydligt och
samtidigt visualisera ductus hepaticus communis, ductus cho-
ledocus och ductus cysticus, dvs konfluensområdet. Vilken
grad av gallkirurgisk erfarenhet man ska kräva av en kirurg
för att han/hon självständigt ska få göra denna bedömning un-
der en galloperation är svårt att definiera. Kirurgen måste i
alla fall vara tillräckligt utbildad och erfaren för att vara med-
veten om att det i detta arbete finns risk för illusioner och öns-
ketänkande. Klaras inte uppgiften laparoskopiskt måste ope-
rationen konverteras till öppen.

Slutsats
I gallvägskirurgin gäller verkligen det gamla talesättet att en
gnutta förebyggande insats inte kan kompenseras ens med ki-
lovis av reparation. Det är därför angeläget att visa fortsatt re-
spekt för detta vanliga ingrepp och skapa rutiner på våra kir-
urgkliniker som tillvaratar de förebyggande möjligheter som
trots allt finns.

*
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